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PROCES- VERBAL FINAL
La examenul de promovare in grad profesional principal
Desfasurat la Primaria comunei Dornesti, judetul Suceava in data de 06 DECEMBRIE 2021

Conform prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, Comisia de examinare constituită
prin Dispozitia nr. 119 din 28 octombrie 2021 privind organizarea examenului de promovare in grad profesional
principal al functionarilor publici clasa I r din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dornesti,
judetul Suceava care se va desfasura la sediul primariei comunei Dornesti, judetul Suceava, la data de 06
decembrie 2021, membrii comisiei de examen s-au Întrunit la data de mai sus, ora 9,00, pentru a stabili Seturile
de subiecte pentru desfasurarea probei scrise din data de 06.12.2021, ora 10,00.
Fiecare membru al comisiei de examen a venit cu propuneri de subiecte din care s-au intocmit doua
seturi de intrebari, care au fost semnate de fiecare membru al comisiei de examen, s-au introdus in plicuri care
au fost sigilate, aplicandu-se stampila unitatii.
De asemenea, comisia de examen a stabilit modalitatile de notare a lucrarii scrise la examenul de de
promovare in grad profesional principal al functionarilor publici clasa I , din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Dornesti, judetul Suceava.
Comisia de examen a stabilit ca durata probei scrise sa fie de 2 ore.
La ora 10,00 s-a procedat la extragerea subiectului de examen, fiind extras biletul cu nr.2.
S-a inmanat candidatei GERMAN DALlNA-CAMELlA, inscrisa la examenul de promovare, 5 (cinci) file de
hartie purtand stampila Primariei comunei Dornesti.
La expirarea timpului alocat probei scrise , candidata a predat lucrarea secretarului de concurs,
semnand borderoul special intocmit in acest sens.
La proba scrisa, candidata GHERMAN DALlNA-CAMELlA, a obtinut un punctaj de 93,66 puncte.
Avand in vedere ca la proba scrisa este necesar obtinerea unui minim de 50 puncte pentru promovarea
in grad profesional principal, comisia de examen declara concurenta-ADMIS.
Candidata a solicitat in scris sustinerea probei de interviu in aceeasi zi cu proba scrisa.
La proba de interviu, candidata GHERMAN DALlNA-CAMELIA a obtinut un punctaj de 80,00 de puncte.
In urma probelor sustinute, comisia de concurs declara concurenta GHERMANDALlNA-CAMELlA- ADMIS
cu un punctaj total de 86,83 puncte.
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Procesul verbal a fost incheiat in trei exemplare.
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Comisia de examen:

Preşedinte.' - Elena Emilia ANDRIŞAN
Membrii:
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Secretarul general comunei Dornsti .judeţul su~ava;"~\

- Nicoleta Oaniela ŞPAC .Consiliet superior În cadrul Primăriei comunei Oorneşti;
-Cornelia-Mihaela POPOVICI, Inspector superior În cadrul Primăriei comunei Oarneşti;

Secretar comisie.' Alino-Dotineia SPINU .rejerent superior In cadrul pri~i Domesti;
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